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Foto: anne kanketer, “ööpilv”

Fotojahi juulikuu
pilt on ööpilvest

Aitame Gruusiat

Fotojahi “Teeme koos kalendri 2010!”
juulipildi autor on Anne Kanketer. Tema
pildistatud „Ööpilv“ kogus viielt hindajalt
kokku 7 häält. Anne Kanketeri tehtud fotole omistati kuupildi tiitli juba neljandat
korda.
Palju hääli sai veel Eevi Kutpri “Hommikuses kasteheinas” (4 häält). Kolm toetushäält kogusid Kaia Orase „Karikakrad“,
Eevi Kutpri “Vaikus” ja „Linn udus“ ning
Anne Kanketeri
„Moonid teel“.

Keila linnavalitsus korraldab heategevusliku
korjanduse Gruusias asuva sõpruslinna Chiatura
elanike toetuseks.

lk 3
Foto: eevi kutpri, “hommikuses kasteheinas”

uudis

uudis

Suvised
spordiuudised
lk 6

Keila Jalgpalliklubi
uudised
lk 6

2

Arvamuskülg

Reede, 14.08.2009 • Nr 27 (86)

kasulik

Nädal Lõppes, teine algas

Suvi hakkab läbi saama
Teie käes on esimene sügishooaja Keila Leht.
Sügist kuulutab ka tänane, kolmapäevane, ilm.
Hommikuseks äratajaks oli tugev vihmasadu ja
ilusast soojast suveilmast oli järsku saanud sünge
sügisekuulutaja. Kui järele mõelda, siis ega see
esimene septembergi kaugel enam pole.
Suvi oli vaatama puhkustele tihe ning teguderohke ja seda ka Keilas. Juulikuus toimus mitmeid
spordiüritusi ja kontserte, viidi läbi perepäevi ja suvelaagreid. Keilat külastas Gruusia suursaadik ning
arenguid on näha ka haridusvaldkonnas. Tänane
leht annabki suuresti ülevaate suvel toimunust kuid
kindlasti leiab ka päevakajalisi teemasid.
Edaspidi ilmub Keila leht taas igal nädalal ja
loodetavasti leiab igaüks endale huvitavat lugemist,
sest uudiseid, teateid, mõtteid ja muidu kaastöid
jätkub küllaga.
Ootame endiselt lugejate aktiivset kaastööd –
kui keegi millegi tubliga hakkama saab või midagi
huvitavat korda saadab, mida kaaaslinlastega võiks
jagada, saatke infot ka meile.
Muidugi on oodatud ka vihjed linnakodanike
jaoks olulistest probleemidest. Teeme endast oleneva, et küsimused
leiaksid vastuse
ning probleemid lahenduse.

keila leht
LEHT@keila.ee

Kasulikku teavet pere- ja
koolitoetustest
16aastastele ja
vanematele lastele, kes lõpetasid
tänavu põhikooli,
gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse,
lõpetati peretoetuste maksmine alates
kooli lõpetamisele
järgnevast kuust.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks
saamiseni. Toetuse suurus
pere esimesele ja teisele lapsele 2009. aastal on 300 krooni
kuus ning pere kolmandale ja
igale järgmisele lapsele 900
krooni kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta
ja õpib kutseõppeasutuses, on
õigus lapsetoetusele kuni
19aastaseks saamiseni. 19aastaseks saamisel makstakse
toetust õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16aastaseks
saamist ei õpi, siis ei ole tal ka
õigust lapsetoetusele.
Nii lõpetati lapsetoetuse
maksmine alates juulikuust
väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele lastele.
Kui õpinguid jätkataksesamal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist
õpingute jätkamise kohta and-

mete saamist või õpilaspileti
või õppeasutuse teatise esitamist elukohajärgsele pensioniametile makstakse suvekuudel
saamata jäänud toetus välja tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise
lõpetamiseni või lapse 19aastaseks saamiseni.
Kui 16aastane laps asub
õppima välisriiki, siis Eesti
Hariduse Infosüsteemis selle
kohta andmeidei ole ja Sotsiaalkindlustusametil puudub
alus lapsetoetuse maksmiseks.
Seega toetuse saamiseks peab
lapse Eestis elav perekonnaliige esitama
pensioniametile
välisriigi vastava õppeasutuse
tõendi, millest selguks, et laps
jätkab õpinguid.
Tuletame ka meelde, et alates 2009. aastast enam ei
maksta lastele kooliaasta alustamiseks
koolitoetust.

“Kui laps pärast 16aastaseks
saamist ei õpi, siis ei ole
tal ka õigust
lapsetoetusele.”

Sotsiaalkindlustusamet

Esmakordselt kooli minevate laste toetus
Keila linnas makstakse esmakordselt kooli
mineva lapse toetust lapsevanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale tingimusel, et vähemalt üks lapsevanematest (toetuse saajatest) on rahvastikuregistri andmetel
elanud Keila linnas vähemalt 2009. aasta
1. jaanuarist ning laps on rahvastikuregistri
andmetel Keila linna elanik ja elab toetuse
saajaga ühel aadressil. Toetus määratakse
koolikohustuslike laste nimekirja alusel rahvastikuregistri andmetel.

Toetuse maksmiseks ei pea lapsevanem
avaldust kirjutama, palume vaid lapsevanemal teatada oma arveldusarve number sotsiaal- ja tervishoiunõunik Piia Petersonile telefonil 6790726 või e-postil: piia.peterson@
keila.ee. Toetus makstakse välja septembrikuu viimasel nädalal.
Piia Peterson
Sotsiaal- ja tervishoiunõunik

Nädal piltides

Foto: valdur vacht

Keila poolmaratoniga paralleelselt toimus
lauluväljakul korvpallimatš linnapeade ja riigikogulaste vahel.
Mängu võitsid riigikogulased 97:78.

Keila nädalaleht

väljaandja: sa keila leht
Keskväljak 11
leht@keila.ee
tel 6 588 569

Foto: valdur vacht

Terviseradade vastvalminud
kergliiklusteed on juba kasutusse võetud,
kuigi ehitustööd veel käivad.

vastutav väljaandja:
doris matteus

toimetaja:
kadi kroon
küljendaja:
märt lillesiim

17.juulil külastas Keilat Gruusia suursaadik Eestis
härra Ruslan Abašidze.
Kojukanne:
as express post
trükk:
Printall

Foto: valdur vacht

keila leht võtab endale
õiguse kaastöid vastavalt
vajadusele ja headele tavadele toimetada
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Keila Kooli direktori ametikohale asub
Gled-Airiin Saarso

Keila Hariduse Sihtasutuse nõukogu kinnitas Keila Kooli direktoriks Gled-Airiin
Saarso, kel on pikaaegne õpetajatöö ja
kooli juhtimise kogemus.
KEILA HARIDUSE SA

Keila Hariduse Sihtasutuse
nõukogu esimehe Enno Felsi
sõnul vajab Keila Kool suurte
kogemustega koolijuhti. “GledAiriin Saarsol on Audentese
Erakooli juhtimise ning kahe
väga erineva koolikultuuriga
kooli - Tallinna Spordiinternaatkooli ja Audentese Erakooli - ühendamise kogemus.
Usun, et Gled-Airiin Saarso
tuleb Keila Kooli juhtimisega
hästi toime,“ sõnas Fels.
Gled-Airiin Saarso sõnul
soovib ta teha head koostööd
erinevate kooli jaoks oluliste
osapooltega. “Kooli juhtimise
seisukohast pean võtmeküsimuseks õpetaja, õpilase ja lapsevanema vahelist koostööd,
koolikultuuri arendamisel on
oluline tegevuste selgus ja läbipaistvus. Esimesed sammud,
mida kavatsen enne kooliaasta

algust astuda, on kohtumised
õpetajatega ja teiste kooli töötajatega,” lisas Gled-Airiin
Saarso.
Gled-Airiin Saarso töötas
aastatel 2002-2007 Audentese
Erakooli direktorina, nendest
kaks aastat oli tegev ka AS Audentes juhatuse liikmena.
Enne Audentese Erakooli
juhtima asumist töötas GledAiriin Saarso sama kooli gümnaasiumi juhatajana, käsitöö ja
kombeõpetuse õpetajana, koolituskeskuse juhatajana ning
Audentese Ülikoolis kunsti- ja
kultuuriloo lektorina. Samuti
on ta töötanud Tallinna 21.
Keskkooli käsitöö, kunsti ja
kunstiajaloo õpetajana.
Gled-Airiin on teinud kaastööd ajakirjadele “Kodukiri”,
“Hea laps”, “Pere ja Kodu”,
“Pühapäevaleht” ja ETV hariduslikes saatesarjades “Teeme
ise” ja “Majandusaabits”. Samuti on ta koostanud erine-

vaid töö- ja käsiraamatuid käsitöö alal, millest mõned on
kasutusel ka Keila koolides.
Avaldatud õppekirjanduse eest
on ta pälvinud ka haridusministri tänukirja.
Oma harrastusteks peab ta
kultuuriloolist reisimist, aiandust, restaureerimist ja idamaiseid liikumisi. Ta on Eesti
Lapitöö Seltsi asutajaliige ning
osalenud seltsi aastanäitustekorraldamisel. Gled-Airiin ja
tema kaks tütart elavad VäänaJõesuus.
Keila Kooli direktori ametikohale kandidaatide leidmiseks korraldati sihtotsing, mille
läbiviijaks
oli
personaliotsingu konsultant
psühholoogiaprofessor Mare
Pork. Erinevatest allikatest
tulnud kandidaate oli kokku
12. Lõplikult jäi sõelale kolm
kandidaati, kellest üks loobus
isiklikel põhjustel. Kahte viimasesse vooru jõudnud kandidaati tutvustati õpetajate esindajatele, SA juhatusele ja SA
nõukogule. Lõplik otsus toimus kõigil etappidel kogutud
info ja suhtluse põhjal.

kasulik

Suvine lõikus säästab
õunapuu vesivõsudest

uudis

Abi Gruusiale
valdur vacht
VVACHT@KEILA.EE

piret pihtjõe

AEDNIK- AIAKUJUNDAJA
VIRKUSE MAASTIKUKUJUNDUS

Oleme harjumuste ohvrid
ja õunapuid lõiganud vaid kevadel. Paraku on aeg näidanud,
et suvine lõikus ei tekita vesivõsusid ja haavad paranevad
kiiremini, kuna kasvuajal on
puudel rohkem energiat ja see
on suunatud õigesse kohta.
Eriti mõttekas on noore õunapuu hooldusega alustada suvel
ja ainult suvel edaspidi lõigatagi.
Peale jaanipäeva kuni augusti lõpuni on taas hea aeg
õunapuid lõigata. Praktikud
lõikavad isegi septembris ja
oktoobris. Rannikul ja saartel
pole sügisel lõikamisega muret, aga sisemaal peab suured
lõikused lõpetama augustis ja
pisilõikustega septembris piirduma. Aga sügisel lõigates on
vesivõsud kevadel taas varmad
tulema.
Soojal ja niiskel perioodil
lõigates on soovitav lõikekohad haavapeitsiga üle tõmmata kuna õhus levib palju seeneoseid. Lõikamise ajal saastunud
haava võib desinfitseerida näiteks karbamiidi 5 %-lise lahusega. Mitte mingil juhul ei tohi
haava ainult aiavahaga katta
kuna nii sulged haigustekitaja
puu sisse. Aga veel parem on

haaval ära kuivada lasta ja siis
kui puit ilmutab kuivamise
märke, siis haavapeitsi või vana
hea õlivärviga katta, sest kuivanud puit on nagu käsn, mis
õhuniiskuse endasse kogub.
Kui kaitsekiht on haavalt maha
kulunud, siis tuleb see uuesti
katta.
Desinfitseerimisega ei tasu
liiale minna, aga tuleb meeles
pidada, et lõikamisel saastuvad
kõik lõikekohad, ka imeväikesed, aga kui puu on korralikult
hooldatud, väetatud, talle
meeldib tema kasvukoht, siis

ükski haigus tema ligi ei saa.
Peale suurt kevadist lõikust
on südasuvel mõnus murda
vesivõsusid, kuna tulevad kinnituskohast kenasti lahti ilma,
et koorerebendit tekiks ja kuna
oksakääre ei ole vaja kasutada,
siis pole ka ohtu, et tüügast
jääb. Juuni lõpus juuli alguses
on vaja ka viljaalgeid harvendada jättes kobarasse alles 1-2
ilusamat õuna selleks, et õunad oleks õige suurusega, suur
saak oksa ei murraks ja puu ka
järgmisel aastal õunu kannaks.

Keila linnavalitsus korraldab heategevusliku korjanduse
Gruusias asuva sõpruslinna
Chiatura elanike toetuseks.
„Keila ja Barsbütteli linna
suhted algasid 20 aastat tagasi
just humanitaarabi vahendamisest. Nüüd meie enam abi ei
vaja, suuname selle abi neile,
kes seda tõeliselt vajavad,“ selgitab ettevõtmise algataja Keila linnapea Tanel Mõistus.
Käesoleva aasta 6.aprillil
sõlmisid Keila ja Chiatura esimese Eesti ja Gruusia omavalitsuste vahelise sõpruslepingu. Tolle lepingu ainulaadsust
tunnistas ka 17. juulil Keilat
külastanud Gruusia suursaadik Eestis Ruslan Abashidze.
„Keila linn on esimese omavalitsuste vahelise koostöölepingu sõlmimisega omandanud
Eesti ja Gruusia suhetes erilise
rolli,“ kinnitas Abašhidze.
Suhted Chiaturaga said alguse 2007. aastal Siguldas,
millega nii Keilal kui Chiatural
on juba aastakümneid sõprus-

suhted. Möödunud aastal annetas Keila linn koos Siguldaga
Chiaturale märkimisväärse rahasumma sõjapõgenike aitamiseks. Varakevadel nägid Tanel Mõistus ja volikogu
aseesimees Doris Matteus
Chiaturas oma silmaga, millisesse olukorda oli eelmise aasta augustisõda juba varemgi
arenguraskustes Gruusia viinud. Puudust tuntakse kõigest
elementaarsest. Gruusia sõbrad nimetasid, et esimesena
vajaksid abi vajaksid lapsed,
kel ei jätku mänguasju ja riideid.
Keila linnapea Tanel Mõistus kutsub kõiki häid inimesi
toetama Gruusia sõpru. Keila
Sotsiaalkeskuses (Keskväljak
17, Keila) on esemeliste annetuste kogumiseks eraldatud
ruum, kuhu saab 17. augustist
kuni 4. septembrini tuua puhtaid ja terveid lasteriideid ja
mänguasju. Saadetised võiksid
olla pakitud laste vanusest lähtuvatesse karpidesse. Sotsiaalkeskus on aadressil Keskväljak
17 avatud tööpäeviti kell 9.0016.00.

gruusia toetuseks
Keila linnavalitsuse avas Swedbankis eraldi arveldusarve,
kuhu oodatakse rahalisi annetusi Chiatura toetuseks. Arveldusarve number on 221046854277. Ülekandele palun lisada
märgusõna „Gruusia“. Sularahas annetusi saab teha Keila
linnavalitsuse raamatupidamise osakonnas.
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Lühidalt
Uutel kergliiklusteedel
käivad veel ehitustööd
Kuigi Tankimäe ümbrusesse
rajatud uute rolleriradade ehitustööd pole veel lõppenud, on
uisutajad rajad juba kasutusse
võtnud. SA Keila Terviserajad
paluvad sõitjatel olla ettevaatlik
ja järgida ajutisi suunaviitasid.
Värskelt asfalteeritud teed
on kutsunud sõitma hulgaliselt
rulluisusõpru. Enamik neist
peab teede äärde seatud ajutistest suunaviitadest kinni.
Suurem – metsas kulgev rada
on mõeldud vastupäeva ja ümber jalgpalliväljaku kulgev rada
päripäeva sõitmiseks.
Mitte mingil juhul ei tohiks
sõita üle tankimäe, sest laskumised ei ole veel välja ehitatud.
Uued asfaltteed on rajatud
suures osas olemasolevatele
suusaradadele. Pikim ring on
1,7 km pikkune ja kolme meetri
laiune ning kulgeb mööda olemasolevat kuue meetri laiust
valgustatud suusarada. Nõnda
jääb asfaltee kõrval pinnaseteel ruumi ka kõva teekatet
pelgavatele jooksjatele ja jalutajatele. Umbes 400 meetri
pikkune rada kulgeb ümber
jalgpallistaadioni, kus puuduvad märkimisväärsed tõusud ja
langused.
Kokku ehitatakse 3,35 kilomeetrit kergliiklusteed. Töö
käigus rajatakse veel 485
meetri pikkune juurdepääsutee
ning suusastaadioni asfaltplats.
Staadionialal lahendatakse sadevetekanalisatsioon uudsete
infiltratsiooniblokkide abil.
Uued kergliiklusteed avatakse ametlikult augusti lõpus.

Riik müüb Keilas
elamumaad
Maaamet korraldab Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kolme Keilas asuva
elamumaa sihtotstarbelise kinnistu müügi avalikul kirjalikul
enampakkumisel.
Alandatud hindadega on
enampakkumisel Keilas asuvad
riigile kuuluvad maatükid Kruusa 27, Tuula tee 12 ja Raba 68.
Kruusa 27 asuva 1035 ruutmeetrilise kinnistu enampakkumise alghind on 289 800 ,
Tuula tee 12 asuva 2283 ruutmeetrilisel kinnistul 559 400
krooni ja Raba 68 kinnistul
suurusega 754 ruutmeetrit 211
100 krooni.
Pakkumised tuleb esitada
koos avalduse, tagatisraha
(10% enampakkumise alghinnast) maksmist tõendava ning
teiste vajalike dokumentidega
suletud ümbrikus Maa-ametisse hiljemalt 25.augustil kella
11-ks. Lisainformatsiooni leiab
Maa-ameti kodulehelt www.
maaamet.ee või telefonidel
6750 199 ja 6750 101.

4

Uudised

Reede, 14.08.2009 • Nr 27 (86)

venekeelne veerg

Keila Linnavalitsuses
Keskväljak 11 detailplaneering
Keila Linnavalitsus võttis
9. juulil 2009 vastu detailplaneeringu Keskväljak 11
maakasutus- ja hoonestustingimuste määramiseks.
Planeeritav ala, mille suurus on 0,7 ha, asub Keila
linna keskuses Keskväljaku,
Ülesõidu tänava ja Uue tänava nurgas. Planeeringuga
nähakse
Keskväljak 11
krundile, mille suurus on
2971 m2, ette 3-korruseline ühiskondlik hoone, mille

lubatud maksimaalne ehitusalune pind on 770 m2 ja
kõrgus 13,5 m. Uus tänav 2
krundile suurusega 600 m2
kavandatakse 3-korruseline
äri- ja ühiskondlik hoone
lubatud maksimaalse ehitusaluse pinnaga 240 m2 ja
kõrgusega 13,5 m. Planeeringu avalik väljapanek toimub 24. augustist kuni 7.
septembrini 2009 tööajal
Keila Linnavalitsuses.

Hommiku tn 5 ja 7 kinnistute
detailplaneering
Keila Linnavalitsus võttis
9. juulil 2009 vastu Hommiku tn 5 ja Hommiku tn 7
kinnistute detailplaneeringu. Hommiku tn 5 kinnistu
suurus on 614 m2 ja Hommiku tn 7 kinnistu suurus
590 m2. Planeeringuga
määratakse mõlemale elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus ühepereelamute
ehitamiseks.

Mõlemale krundile on lubatud rajada üks kuni 2korruseline ühepereelamu maksimaalse
ehitusaluse
pinnaga 130 m2 ja kõrgusega 9 m, parkimiskohti peab
olema 2.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 24. augustist
kuni 7. septembrini 2009
tööajal Keila Linnavalitsuses.

Ehitajate tee 13 kinnistu ja seda ümbritseva
ala detailplaneering
Keila Linnavalitsus võttis
6.augustil 2009 vastu Ehitajate tee 13 kinnistu ja
seda ümbritseva ala detailplaneeringu ning otsutas
Keila Linnavalitsuse 12.juuni 2008 korraldusega nr 265
algatatud Ehitajate tee 13
kinnistu ja seda ümbritseva
ala detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilist
hindamist mitte algatada.
Detailplaneeringu eesmärk

on tervikliku rekreatsiooniala planeerimine koos vajaliku teedevõrgu ja infrastruktuuride arendamisega.
Planeeringuala suurus on ca
116 ha, millest moodustatakse 9 krunti. Planeeritava
ala lahendus muudab osaliselt Keila Linnavolikogu 15.
oktoobri 2002 määrusega
nr 31 kehtestatud Keila üldplaneeringut. Planeeringu
avalik väljapanek toimub

21. augustist kuni 18. septembrini 2009 tööajal Keila

Linnavalitsuses.

Uued tänavad
Keila Linnavalitsus andis
Keila Linnavolikogu 26. mai
2009. a otsusega nr 29 kehtestatud ,,Linnamäe tee 6a
kinnistu detailplaneeringuga“ moodustatavatele katastriüksustele Linnamäe
teelt ligipääsu tagamiseks
loodud uutele tänavalõikudele nimeks Veski tänav ja

Tehase tänav. Linnavalitsus
määras Linnamäe tee 6a
kinnistu jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ning kinnitas
nende pindalad, sihtotstarbed ja Linnamäe tee 6, 6b,
6d kinnistute piiride muutmisel tekkivad pindalad.

Ehitusload
Keila Linnavalitsus väljastas järgmised ehitusload:
- AS-ile Keila Vesi vee- ja
kanalisatsioonitorustiku
ehitamiseks Uus-Paldiski
maanteega külgnevale alale
võimaldamaks Statoili teenindusjaamal liituda Keila
linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.
- Marina Meinerile Koidu tn
16 asuva elamu veranda
laiendamiseks. Juurdeehituse ehitusalune pindala 10
m². Projekti on kooskõlastatud kaasomanik ja piirinaabrid.
- Kuno Tammearule Raba tn
29 asuva üksikelamu laiendamiseks.
Juurdeehituse
ehitusalune pindala 39 m².

Projekt on kooskõlastanud
piirinaabrid ja Põhja-Eesti
Päästekeskus.
- Kaie Soosaarele Männiku
tn 7 asuva üksikelamu rekonstrueerimiseks Rekonstrueerimisel vahetatakse katusekate,
katusekorrusel
ehitatakse välja vintskapid,
ning ehitatakse varikatus
sissepääsu kohale. Varikatuse ehitamiseks on olemas
piirinaabri kirjalik nõusolek.
- Eve Rauale Ohtu tee 4b
asuva üksikelamu rekonstrueerimiseks. Rekonstrueerimisel vahetatakse katuse
kate ja ehitatakse välja
vintskapp.

Valimisjaoskondade muutmine
Keila Linnavalitsus muutis oma 11. jaanuari 2007
määrust nr 1 „ Alaliste valimisjaoskondade moodustamine Keila linnas“. Selle
paragrahvi 1 punkti 1 (vali-

misjaoskond nr 1 asukohaga Keskväljak 12, Keila
(Keila Kultuurikeskus)) lisati 2 uut tänavat: Tehase ja
Veski tänav.

peeti Keila kaupluses kinni kaks
pisivarast. 2. augustil lõhuti
Jaama tänaval ära osa plankaiast.
Toimepandud kuritegudest
teatati 3 korral. Nimelt varastati 3.-8. augustil Keskväljakult,
Paldiski mnt maja ja Kalda tänava maja keldrist kokku neli
jalgratast.

Minema saadetud.
06. augustil kell 21.09 - Uue
koolimaja ehitusplatsi piirdeaed ümber lükatud.
07. augustil kell 10.20 - Keila
raudteejaamas vana perrooni
juures magas kaks alkoholijoobes meesterahvast. Üle antud
politseile.
07. augustil kell 12.03
- Keila raudteejaamas tahtsid
kaks meesterahvast hakata alkoholi tarvitama.
07. augustil kell 12.45 - Kultuurikeskuse ees magas alkoholijoobes kodanik. Aetud üles
ja saadetud koju.
07. augustil kell 14.33 - Kaks
kodaniku tarvitasid Keskpargis
alkoholi. Üle antud politseile.
07. augustil kell 21.50 - Teaduse 3 tuikus ringi alkoholijoobes
meesterahvas. Üle antud politseile.
08. augustil kell 21.05 - Väikeses pargis jõi seltskond õlut.
Saadetud minema.
08. augustil kell 21.00 – Keskväljakul parkimisplatsil jõi seltskond õlut. Saadetud minema.
09. augustil kell 06.05 - Vana
villaketruse vabriku plankaed
lõhutud.

Krimiuudised
NÄDAL POLITSEIS 01.08.2009-9.08.2009

madis melzar
JUHTIVKONSTAABEL

Kokku registreeriti nädala
jooksul Keila linnas 58 sündmust.
4. augusti lõuna paiku viisime läbi linnas neli tundi kestva
politseioperatsiooni, mille käigus avastasime 21 liikluseeskirja rikkujat. Kõige rohkem
rikkumisi oli seotud sellega, et
jalakäijat ei lastud reguleerimata ülekäigurajal teed ületada.
Muret tegid ka kiiruseületajad.
Hea meel on selle üle, et sellel
nädalal ei avastanud politsei
Keila linnas ühtegi joobes juhti.
Loodan, et neid polnudki.
Päikesepaisteliste ilmadega
on levinud linnas alkoholi tarbimine ja avalikus kohas alkoholijoobes viibimine. Nädala jooksul registreeriti 14 juhtumit, kus

inimesed olid alkoholijoobes või
tarbisid alkoholi linnatänavail,
10 inimest toimetati politseiosakonda kainenema, sest nad
olid ohtlikud iseendale ja kaasinimestele. Veelkord rõhutan,
et igasugune alkoholi tarbimine
avalikus kohas ja avalikku kohta
joobnud olekus ilmumine ning
seal viibimine, mis solvab inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet, on keelatud. Avalik
koht on Keila linna avaliku korra
eeskirja järgi iga territoorium,
ehitis või ruum, mis on antud
üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav (väljak, tänav, tee, park, haljasala,
kalmistu, staadion, lauluväljak,
estraadilava või muu puhkeala,
vaateplatvorm, hoov, hoone,
rajatis, kino, klubi, toitlustusettevõte, restoran, baar, kauplus,
võimla, käimla, saun, ettevõte,
elamu, elamu trepikoda, ühissõiduk jms).
Tabati ka üks alaealine suitsetaja. Temaga tegeleb edasi
noorsookonstaabel.
Rahu rikuti erinevatel viisidel neljal korral.- 1. ja 2. augustil
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03. augustil kell 14.48 - Jaama platsil tarvitasid kaks isikut
alkoholi. Kutsutud korrale ja informeeritud politseid.
04. augustil kell 20.30 - Rõõmu 2 maja taga istusid kaks
inimest ja üks neist tarvitas alkoholi.
06.augustil kell 08.50 – Talllinna maanteel oli sõidutee ääres
neli kana.
06. augustil kell 13.42 - Ülejõe
2 jõi vanem meesterahvas haljasalal õlut. Minema saadetud.
06. augustil kell 14.46 - Keila
raudteejaamas jõid kaks meesterahvast õlut. Minema saadetud.
06. augustil kell 17.20 - Kaks
meesterahvast jõid pargis õlut.

Сегодня в номере
Новый директор Кейлаской школы
Совет целевого учреждения «Кейла Харидус»
утвердил новым директором Кейлаской школы
Глед-Айрин Саарсо. ГледАйрин Саарсо имеет продолжительный опыт работы и учителем, и
директором школы. По
словам председателя совета целевого учреждения
Энно Фельса, новая школа нуждается в руководителе с большим опытом
управления образованием. Новый директор имеет опыт руководства частной школой «Аудентес» и
Таллиннской спортивной
школой-интернатом. (стр.
3)
Дотация для первоклассников
Эту дотацию в Кейла выплачивают родителям ребенка, идущего в первый
класс, при условии, что
хотя бы один из родителей является жителем нашего города, согласно
данным регистра народонаселения, как минимум
с 1-го января 2009 года, а
также ребенок является
жителем Кейла и проживает с ходатайствующим
родителем по одному
адресу. Дотацию назначают в соответствии со списком
первоклассников,
предоставленным регистром народонаселения.
Для получения дотации
родитель не должен писать заявление. Он должен сообщить номер банковского счета советнику
по по социальным вопросам мэрии П. Петерсон
либо по телефону 6790726,
либо по адресу piia.
peterson@keila.ee. Дотация будет перечислена на
указанный счет в последнюю неделю сентября.
(стр. 2)
Помощь Грузии
Город Кейла приняли решение организовать среди жителей благотворительный сбор в поддержку
грузинского
городапобратима Чантурия. Договор о сотрудничестве
между городами Кейла и
Чантурия был заключен в

апреле 2009 года. Мэр города Танель Мыйстус
призывает всех горожан
поддержать друзей в Грузии, в первую очередь, самых маленьких горожан.
С 17 августа по 4 сентября
в городском Социальном
центре принимают детскую одежду и игрушки.
Время работы Социального центра с 9.00 до 16.00.
(стр. 3)
1 августа начинает работу клиника восстановительного лечения
Северо-Эстонской региональной больницы
Начиная с 1 августа, начинается реорганизация деятельности
Кейлаской
больницы, которая продолжит функционировать
в качестве клиники восстановительного лечения
и ухода за больными. Вместо прежних нескольких
отделений будет создана
единая структурная единица, которая будет, в
основном, обслуживать
пациентов, направленных
в Кейла Северо-Эстонской
региональной больницей.
Реогранизация позволит,
в первую очередь, сократить расходы на руководство в связи с уменьшением объема работы. В новой
клинике будет 165 мест,
что на 60 мест меньше,
чем раньше. Все это привело и к изменениям в количестве
сотрудников
клиники. В связи с уменьшением обьема предоставляемых
клиникой
услуг, трудовые договора
прекращены с 26 работниками (1 врачом, 12 медсестрами и 13 санитарками).
Сокращение
работников согласовано с
представителем профсоюза.
Также начиная с 1 августа,
клиника не представляет
услуги оказания экстренной медицинской помощи жителям города. В
тоже время продолжает
обслуживание населения
Харьюское отделение скорой помощи. Продолжается также амбулаторный
прием
врачейспециалистов. (стр. 5)
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1. augustist on Keila Haigla PERHi
järel- ja hooldusravikliinik
Alates 1. augustist
reorganiseeriti Põhja-Eesti Regionaalhaigla Keila haigla
tegevus, mis jätkab
tööd järel- ja hooldusravikliinikuna.
SA PÕHJA-EESTI
REGIONAALHAIGLA
Kuna tervishoiuteenuste lepingumahu kasvu sellel aastal
ega ka järgnevatel perioodidel
ei saa prognoosida, siis pidas
Põhja-Eesti
Regionaalhaigla
nõukogu ja juhatus otstarbekaks teha Keila haigla töös
ümberkorraldusi, millega kohandataks sealne töö praeguse
aja võimalustele. Et Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülesandeks
on eelkõige piirkondliku haigla funktsioonide täitmine, siis
püüab haigla lepingumahuga
esmajärjekorras tagada kõrgema etapi arstiabi pakkumise
Mustamäe, Hiiu ja Seewaldi
korpustes.
Senini moodustasid Keila
haigla erakorralise meditsiini
osakond, hooldusravi osakond,
kirurgiaosakond, psühhogeriaatria osakond, sisehaiguste
osakond, polikliinik ja haldusosakond. Ümberkorralduste
tulemusena tekib Regionaalhaigla koosseisu senise Keila
haigla asemele uus struktuuriüksus, mille eesmärgiks on
järel- ja hooldusravi teenuste
osutamine eelkõige Regionaalhaigla poolt suunatud patsientidele.
Struktuurimuudatus
aitab muuhulgas kokku hoida
juhtimiskulusid, kuna juhtimisskeem lihtsustub ja seda
kohandatakse vastavalt töömahu vähenemisele. Järel- ja

hooldusravi kliiniku koosseisu
hakkavad kuuluma järelravi
keskus, hooldusravi keskus ja
haldustalitus.
Uues kliinikus jätkatakse
tööd 165 voodikohaga, mis on
60 voodikoha võrra vähem kui
senini. Olemasolevat tervishoiuteenuste lepingu mahtu
ja Regionaalhaigla vajadusi arvestades jätkatakse uues kliinikus hooldusravi osutamist
70 kohaga hooldusravi keskuses ning kirurgiaosakonna,
sisehaiguste osakonna ja psühhogeriaatria osakonna baasil
moodustatud 95 voodikohaga
järelravi osakonnas.
Ümberkorraldused toovad
kaasa ka muudatused töötajate
arvus. Töömahu vähenemise
tõttu tuleb lisaks juulis koondatutele tööleping augustis lõpetada veel 26 tervishoiutöötajaga (1 arstiga, 12 õega ja 13
hooldajaga). Töötajate koondamine on kooskõlastatud Regionaalhaigla ametiühingute
esindajatega.
Alates 1. augustist ei osutata uues kliinikus enam erakorralist arstiabi, samas jätkab
Harju kiirabi piirkonna elanike
teenindamist. Jätkub ka ambulatoorne eriarstide vastuvõtt.
Regionaalhaigla nõukogu
arutas Keila haiglaga seonduvat oma 18. juuni 2009.a.
koosolekul Konkreetse rakendusplaani kinnitas Regionaalhaigla juhatus täna.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
võttis kahjumiga töötava riigiasutuse Keila haigla üle 2003.
aastal. Keila haigla tegevuse
tulemuseks on olnud suur
tegevuskahjum, mida on sunnitud hetkel doteerima Regionaalhaigla. Probleem seisneb
selles, et tegevuste maht ei ole

Keila haigla
piisav, koormamaks kogu haigla hoonet.
Haiglahoone vajab ka põhjalikku
rekonstrueerimist,
milleks hetkel aga Regionaalhaiglal võimekus puudub.
Keila haigla tulevikuga seotud
küsimusi on arutatud pikalt.
Nt 2008. aasta suvel andis Vabariigi Valitsus Põhja-Eesti Regionaalhaiglale volitused Keila
haigla baasil Regionaalhaigla
tütarettevõtte AS Keila Ravikeskus moodustamiseks ning
selle võõrandamiseks strateegilisele investorile.
Eelmise aasta sügisel hakkas haigla otsima strateegilist
investorit. Majanduses toimunud muudatuste ehk majanduslanguse tingimustes ei õnnestunud haiglal aga investorit
leida ning seega tunnistati Keila haiglale investori leidmiseks
välja kuulutatud konkurss ebaõnnestunuks.

KOMMENTAAR
Andrus Loog, Keila linnavolikogu esimees, arst:
Iga uudis, kus teatatakse järjekordsest koondamisest, on kurb.
Kahtlen, kas selline koondamise muudab Keila Haigla töö tulemuslikumaks.
Regionaalhaigla seisukohalt on kahtlemata tegemist paratamatusega. On selge, et Keila haigla taastamine aktiivravihaiglana ei ole võimalik. Ei oska kahjuks kommenteerida, miks on jäänud toppama Keila Haigla ümberkorraldused. Kõrvalt vaadates
jääb küll mulje, et seda saba lõigatakse jupi kaupa.
Meie siin Keilas peame mõtlema, mis on oluline linnakodanikule. Linnakodanikule on eeskätt tähtis, et ta saaks võimalikult
lihtsalt perearsti vastuvõtule, tehtud vajalikud uuringud ja analüüsid. Ka eriarsti vastuvõtule pääsemine võimalikult kodukoha
ligidal on oluline.
Keila linn on koostöös linna perearstide ja Keila Haiglas tegutseva ning haigla ostuks ka pakkumise teinud Keila Taastusravikeskuse omanikega korduvalt nõu pidanud ja leidnud olevat
võimaliku rajada linna perearste koondav perearstikeskus Keila
Haigla ruumidesse. Linn oleks sealjuures perearstidele abiks
korralike ruumide eest tasumisel.
Praegu tundub, et PERHil ei ole võimalust Keila Haigla hoonesse investeerida. Kindlasti oleks nii linna kui haigla jaoks kõige
parem, kui PERH leiaks haigla arengu jaoks streteegilise investori.
ASi Keila Taastusravkeskus juhatuse esimees Dag Nurm:
Me ei ole loobunud haigla ostmise plaanist. Hetkel läbirääkimised alles käivad. Oleme kindlasti huvitatud, et Keila haigla
kompleks saaks jalad alla.

uudis

Euroopa Liit aitab sõpruslinnade noortel omavahel uusi sõpru leida!
18.-29.juuli 2009 toimus Keila Noortekeskuse eestvedamisel rahvusvaheline
noortevahetus „Youth Camp 2009- Eesti
saared“, mis tõi kokku 41 osalist Keila
sõpruslinnadest Inglismaalt Callingtonist,
Prantsusmaalt Guipavast ja Saksamaalt
Barsbüttelist, lisaks veel noored Keilast.
janne jaagant
KEILA AVATUD NOORTEKESKUS

Youth Camp on toimunud
juba aastaid ja iga aasta on üks
riikidest korraldajamaaks, kus
lähtutakse teemast, millel on
4-aastane tsükkel. Seekordseks teemaks oli vesi ja lisateemana saared. Noored tutvusid
siinviibitud päevade jooksul
osavõtva riikide saartega läbi
mängude, esitluste, rahvusva-

heliste toitude proovimise ja
muu.
Noored ööbisid SOS H.
Gmeineri koolimajas, mis
pakkus hubaseid ruume magamiseks kui ka mängudeks
ja töötubadeks. Külastati Tallinna, käidi Keila peal ja saarte temaatikas said eestlased
tutvustada Saaremaad ning
Kihnut. Kuid kuna noortevahetuse eesmärk oli pakkuda ka
uusi teadmisi mitteformaalse

õppimise teel, siis said noored
erinevate kohtade külastamise
käigus erinevaid ülesandeid.
Näiteks külastades Tallinna
jagati noored gruppidesse ja
kõik said ülesande pildistada
teatud punktis Tallinnas mõnda emotsiooni. Ühtlasi jäädvustati igapäevaselt noortevahetuse elu. Nii valmis kõige
lõpuks fotonäitus, videoklipp,
fotoanimatsioon, ajaleht kui
ka erinevad muusikalised etteasted.
Kõike eelmainitud said Keila inimesed näha ka 28.juulil
Keila Kultuurikeskuses. Saabunud külalistel õnnestus lisaks kõigele muule kuulda ka
osaliste esituses ühte Eesti
mereteemalist laulu „Kui on
meri hülgehall“, mis sai suu-

re aplausi osaliseks. Lõpuõhtul tulid esitusele ka noorte
endi tehtud loomingulised
etteasted. Näiteks sai kuulda
prantslaste kuulsat laulu „Aux
Champs Elyseés“, räpplaulu
noortevahetuses osalemisest,
lühietendust, kus kasutati kõiki 4 osaleva riigi keeli ja palju
muud. Fotonäitus on huvilistele üleval veel Keila Kultuurikeskuses ja hiljem Keila Noortekeskuses.
Tänavune Youth Camp tõestas jälle rahvusvaheliste noortevahetuste vajalikkust. Avardatud sai silmaringi erinevate
kultuuride kohta, loodud uusi
kontkate ja toodud noori teineteisele lähemale. Seda kõike
näitamaks, me oleme ühesugused ja samas väga erinevad,

kuid me elame ühes maailmas,
ühes Euroopas. Mitteformaalne õppimisviis aitas noortel
õppida midagi uut läbi meeldivate ja huvitavate tegevuste.
Noortepoolne soe vastukaja
toimunule ning valminud laulud, fotod, video kõik kinnitab,
et noortevahetus läks korda.
Suured tänud veelkord kõigile, kes aitasid kaasa „Youth
Camp 2009- Eesti saared“ kordaminekule. Kõigil, kellel on
rohkem huvi toimunud ürituse
vastu, võtke julgelt ühendust
Keila Noortekeskusega.
Noortevahetuse toimumisele aitas kaasa Euroopa Noored Eesti Büroo. Meid toetasid
veel Kadarbiku talu, AS Kalev
Chocolate Factory ja Saku Õlletehas.
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Lühidalt
Bürootarvete kauplus
Branta pakub head
kaubavalikut
Peagi ukse ees olev esimene
september paneb paljusid lapsi
ja nende vanemaid uutele koolitarvetele mõtlema. Suureks
abiks vajaliku muretsemisel on
juba 15 aastat tegutsenud kooli-ja kontoritarvete müügiga
tegelev firma OÜ Branta Kantseleikaubad.
Lyra toodete maaletoomisega alustanud OÜ Branta pakub
klientidele mitmete tootjate
kaupu, mille seast vajaliku leiavad nii üksikisikud kui ka firmad.
Just head kooli- ja kontoritarvete valikut peab OÜ Branta
juhataja Auli Ristmägi poe
suurimaks plussiks: „ Kui tihti
on spetsialiseeritud kaupluste
sortimendis bürookaubad, siis
meie suudame kõikidele piisavalt pakkuda nii bürookaupu kui ka koolitarbeid. Branta
kauplustest saab vahendeid
joonistamiseks, kirjutamiseks,
meisterdamiseks; kõike, mida
vajab koolilaps ja mida iganes
on tarvis bürootöötajal.
Branta alustas Lyra kaubamärgi maale toomisega ajal,
mil Eestis oli tuntud Lyra koolikriit ja kollane harilik pliiats. Siis
ei teadnud siinne klientuur Lyra
toodetest just palju, kuid praeguseks on kõiki koolitarbeid
tootev Lyra võitnud koolilapse
südame ja kujunenud kõige
populaarsemaks ja nõutumaks
kaubamärgiks kirja- ja kunstitarvete seas. Lyra pliiatseid
kasutab ka Onu Raivo (Raivo
Järvi), kelle joonistamissaated
on laste poolt igal pühapäeva
hommikul väga oodatud. Branta kauplus pakub lisaks Lyrale
tooteid teistelt tuntud kaubamärkidelt nagu Faber-Castell,
Laco, Bantex, Linex, Centrum,
Brunnen, Weible ja Toppoint.
OÜ Branta keskendub heale
ning kiirele klienditeenindusele, kvaliteetsele kaubale ja seda
kõike soodsa hinnaga. Praguseks on Branta OÜ loobunud
maaletoomisõigustest ja keskendunud
jaekaubandusele
läbi kahe kaupluse Tallinnas ja
Keilas. (Reklaamtekst)

Kiwanis noortelaager
Otepääl
Keila Kiwanise klubid korraldavad 11.-13.augustini Otepääl
Sokka Puhkekeskuses rahvusvahelise noortelaagri, järjekorras juba kuuenda. Laagris osaleb 17 noort Eestist, kuus noort
nii Lätist kui Soomest. Laagri
käigus tutvustatakse noortele
kiwanis-liikumist, valmistatakse
üheskoos kiwanis-nukke, mida
jagatakse heategevuse käigus
Tallinna Lastehaiglas. Samuti on tähtis koht eri rahvusest
noorte omavahelisel suhtlemisel ja ühisel vaba aja veetmisel.
Laagri tegevust juhib Marika
Ivandi Keila Kinakese klubist.
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Jalgpalliklubi
tegemistest
targo kaldoja

KEILA JALGPALLIKLUBI

Kevadhooaeg on seljataga ja
sügisring algamas. Väiksemad
lapsed käisid treeninglaaris
Valtus ja A-klassi võistkond
tegi nädalase treeninglaagri
Keila kunstmurustaadionil treeniti 2 x päevas. Sellel aastal jättis jalgpalliklubi ära oma
ühe pikaajalise traditsiooni ühise välisreisi, põhjuseks teadagi majanduslik olukord.
Aga toredaid üritusi saab
korraldada ka Keilast välja
sõitmata. 20. augustil toimub
jalgpalliväljakutel Keila JK perepäev. Kel vähegi huvi jalgpalli vastu ja kes pole uut pallimuru veel lähedalt näinud,
peaks sel päeval kindlasti sammud vutistaadioni poole seadma. Ja kui tee juba tuttav, siis
kindlasti võiks tulla vaatama
ka Keila jalgpallurite argitoimetusi. Peagi on algamas Eesti
MV sügisring ja mõnel võistkonnal seisavad ees väga põnevad heitlused, kus häälekast
publikust oleks paljugi abi.
Väike ülevaade kevadringi
tulemustest.
A-klass, poisid sündinud 1991
- 1994 hoiavad peale 7 vooru
Eesti MV 2 kohta 5 võidu ja
2 napi kaotusega. Kui samamoodi suudetakse jätkata, siis
sügisel on oodata Jalgpalliklubi esimest medalit ENMV-lt.
Resultatiivseimad
mängijad

on Raido Leokin - 9 väravaga
ja Henry Rohlta ja Rando Leokin 6 väravaga. Enim mänguminuteid on kogunud Martin
Kelement ja väravavaht MartMattis Niinepuu – 7 mängu ja
630 minutit (7 x 90 min.)
C- klass, 1995/96 sündinud
poisid on oma grupis pärast
viite mängu IV kohal. Turniiritabelis seisavad kaks võitu,
kaks kaotust ja üks viik. Resultatiivsemad mängijad on
Dmitri Sui ja Mark Rabkov viie
väravaga. Tanel Raual on kirjas neli tabamust. Võistkond
tervikuna mängis päris ilusat
jalglalli. Loodi hulgaliselt ilusaid võimalusi, kuid nende
võimaluste reliseerimisel jäädakse pahatihti veel hätta.
D-klass, 1997/98 sündinud poisid on kahe võidu ühe
viigi ja kolme kaotusega oma
alagrupis V kohal. Võistkond
mängis oma võimete ja võimaluste kohaselt.Võideti endast
nõrgemaid ja kaotati eeldatavalt tugevamatele. Kahjuks
ei suudetud ennast ületada ja
tugevaid vastaseid üllatada.
Probleeme tundub olema poiste motivatsiooniga, sest nii
treeningutest ning isegi võistlustest osavõtt on pehmelt väljendudes leige. Kõige täpsema
jalaga on viie löödud väravaga
Braien Kaldoja.
E-klass, 1999/00 sündinud
poisid hoivad oma alagrupis
kolmandat positsiooni. Viiest
mängust on võetud kolm või-

Noorkorvpallurite
suvelaagrid 13.
korda.
tu.
Kahel
korral on vastastele alla jäädud. Võistkonna resultatiivsemad on Alekx-Sander Puhm
viie, Karl Markus Veiberg nelja
ja Rinco Henk kolme tabamusega. Kõige nooremad mängumehed 2001 sündinud poisid
mängivad sel hooajal endast
aasta vanemate poiste vastu
ja seetõttu on ka tulemustest
veel vara rääkida. Teeme trenni
ja õpime pallimängu saladusi.
Küll need võidud ka ükskord
tulevad - niikuinii.
Täiskasvanud mängivad IIIliigas.
Meeskond on väga noor,
koosneb peaasjalikult A-klassi poistest, keda täiendavad
mõned 89 - 90 sündinud poisid ja vanemad mängumehed.
Turniiritabelis ollakse pärast
kevadringi 12 võistkonna seas
7 kohal. Konkurents liigasse
püsima jäämise nimel on ääretult tihe. Sügisringis tuleb
kindlasti võtta ära kõik “kohustuslikud” võidud ja üritada
üllatada mõnda meeskonda ka
eestpoolt! Resultatiivseimad
mängijad on Hery Rohtla 5
väravaga ja 4 väravaga Raido
Leokin ja Rasmus Heinla.
Tule ja tutvu meie kodulinna uue jalgpallistaadioniga
ja saa osa perepäeva üritustest 20.augustil algusega kell
12.00. Täpsem info www.keilajk.ee

Keila linna ja Lääne-Harju piirkonna noorkorvpallurid olid käesoleval aastal
suvelaagris 13.-18. juunil
Noarootsis Tuksis, Läänemaa puhke- ja spordibaasis.
Loodus Tuksi spordibaasi ümber on võrratu – kaunis männimets ja lähedal
(1.5km) asuv meri kuhu oli
hommikuti paras võimlema
joosta.
Suvealguse ilmade kohta
võib öelda „roheline talv“ –
laagri alguse ilmad olid suisa külmad, alles lõpupoole
näitas end ka päike.
Esimest korda soovisime
laagri korraldada kõikidele
lastele ühel ajal samas kohas. Tagantjärele mõeldes
oli idee hea. Broneerisin
laagri tarvis 60 kohta lastele ja mõned treeneritele.
Kokku tuli laagrilisi isegi 69,
lisaks veel treenerid. Kohal
olid nii poisid kui tüdrukud
alates esimesest ja lõpetades üheksanda klassiga.
Korvpalli sai harjutada
kaks korda päevas, vabal
ajal tehti 1:1 turniire. Laagris
oldud aja jooksul hinnati ka
laste tubade korrasolekut.
Korvpallilaager
läks
igati korda, kuna väikesed
korvpallimehed said pisut
suurematelt mõõtu võtta
ja lapsed kogesid, kui palju korvpallihuvilisi Keilas ja
Lääne-Harjumaal tegelikult
on.
Ago Kliimson
Laste ja noorte korvpalli
treener ja
MTÜ Lääne-Harju SK tegevjuht

SPORT

foto: erakogu

sport

Keilas toimus esmakordselt
disc-golfi võistlus
keila leht

LEHT@KEILA.EE

Turniiril osales 18 mängijat
Leedust, Lätist, Eestist, Venemaalt ja Soomest. Mängijad
said võistelda kas avatud või
amatööride ja naiste divisjonis.
Turniir kuulub neljaetapilisse sarja Baltic Sea Disc Golf
Tour. Esimesed kaks etappi
toimusid Leedus ja Lätis. Keilas toimuv oli sarja kolmas
võistlus, viimane turniir toimub Põlva lähedal Mäeotsa
Disc-golfi pargis.
Turniir kestis Keilas kaks
päeva, mille jooksul mängiti läbi kolm ringi. Turniiri
võitjaks tuli valitsev Euroopa
meister disc-golfis Ville Piippo
157. viskega. Teise koha saavutas 195. viskega venelane Iosif
Yusim ja ühe rohkema viskega tuli kolmandaks soomlane
Juha Nieminen. Parima eestlasena lõpetas turniiri Teet Saaberg 5.kohal 203 viskega.

Amatööride ja naiste divisjonis kujunes järjestus järgmisena: 1.koht Einar Sauk - 237
viset, 2.koht Janis Lùsis - 237
viset ja 3.koht Dainis Jakovels
- 246 viset.
Discgolfi rada valmis Keilasse sel aastal. Kuigi taldrik lendas tihti vastu puud ja
võistlejatel kulus palju aega
padrikust taldriku otsimisele,
hindas Euroopa meister Ville Piippo vastse võistlusraja
heaks. Keila võistluse korraldas Eesti Discgolfi Harrastajate Liit.
Traditsiooniline palli-golf ja
disc-golf on paljuski sarnased.
Mõlemas mängus on tähtis tabada vähima löökide või visete
arvuga märki. Disc-golfis on
raja lõpus augu asemel spetsiaalsed korvid, mille põhjale
peab taldrik maanduma. Võistluse rada on nö koridor metsa
vahel.Taldrikut visatakse nagu
tavalist lendavat taldrikut ning
jätkatakse sealt, kuhu taldrik
seisma jääb.

vaba aeg

Keila Poolmaraton lõpetas Keila kolmikürituse sarja Etendus, mida saab vaadata
PRIIT IDARAND
SK VASK

Keila I Kolmikürituse viimane etapp toimus 25.juunil
Keila Poolmaratoni nime all.
Tegemist on tõelise jooksupäevaga Keilas, kus joosta sai
distantse alates 200 meetrist
lõpetades 21 kilomeetriga.
Osalejaid oli kokku 177,
kellest poolmaratoni läbis 102.
Kohale oli tulnud jooksjaid
Keilast ja lähiümbrusest, Sillamäelt, Kadrinast, Saaremaalt,
Rakverest, Kehrast, Kiviõlist,
Pärnust, Tartust ja Veneverest. Lisaks veel 15 osalejat
Soomest. Meestest võitis poolmaratoni, ühtlasi ka meesveteranide parim, Vjatšeslav
Košelev KJK Sillamäe Kalevist
ja naistest Olga Andrejeva SK
Stamina/G4S. Naisveteranide kiireim oli Galina Bernat
SS Kalevist. Keila parima eriauhinna sai Andres Seppel,
kes saavutas üldarvestuses
13.koha. Rahvajooksu kiireim
oli Deniss Košelev, naistest
Minna Halkivaha RYUL/FIN.

Oma vanuseklassides olid
noortejooksu parimad Khruskov Aleksandr ja Cristian Anton. Lastejooksude kiireimad
olid Priit Laast, Ksenija Savtsenko, Kristofer Piht Keila JK,
Eliisabet Pedak, Karol Hanga,
Helena Eglit, Frederik Toom,
Hanna Liis Treimut. Osalejate vahel loositi välja mitmeid
auhindu firmalt Salomon.
Jooksul osales 9 vähemalt kolmeliikmelist perekonda, kelle
vahel loositi välja kringlid firmalt Hole IN One.
Kuna tegemist oli Keila kolmikürituse viimase etapiga,
jagati auhinnad ka terves üritustesarjas osalenutele. Kolmiküritus koosnes Keila Suusasõidust, Keila Rattasõidust
ja Keila Poolmaratonist. Kokku
oli osalejaid 470, kellest matkajad oli 97 ja võistlejaid 373.
Lühikesel distantsil võistles
(alla 10aastaseid) 74 sportlast,
keskmisel 86 ja pikal distantsil
kõige rohkem - 213sportlast.
Vähemalt kolmeliikmelisi peresid käis üritusel 28. See arv
on meeldivalt suur ja näitab, et

nii aiast kui majast
keila leht

LEHT@KEILA.EE
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spordipisikut kantakse peredes
edasi põlvest põlve.
Kõigil kolmel etapil oli osalejaid kokku 17. Üldvõidu sai
meestest Peep Koidu Spartast
ja naistest Marje Viirmann
Harju KEK RSK. Oma vanuseklasside tublimad olid Siim
Vinter, Karl Lell, Cristian Anton, Ragnar Teas, Anette Raie,
Marliis Odamus, Britta Liivamaa ja Kristofer Piht. Peale
auhindade jagamise lõppu loositi välja perede vahel kauplu-

se Havanna sport poolt välja
pandud kinkekaart. Selle võitjaks osutus perekond Kauk. Ja
kõigi osalejate vahel, kes olid
osalenud vähemalt 2 etapil
loositi 21´ LCD televiisor, mille õnnelikuks omanikuks sai
Ragnar Teas Sauelt.
Täname kõiki osalejaid,
abistajaid ja toetajaid. Loodame jätkata ürituse läbiviimist
meeldivas koostöös Keila Linnavalitsusega ja SA Keila Terviserajad ka järgnevatel aastatel.

29.augustini etendatakse
Keila lähedal Ohtu mõisas Roman Baskini lavastatud suvekomöödiat „Aiapidu“. Eriline
on etendus seetõttu, et samaaegselt toimub kaks etendust
samast aiapeost, mida saab
jälgida nii hoones sees kui ka
aias.
Kes meist ei oleks tahtnud
viibida samal ajal erinevates
kohtades. Kas olete mõnel aiapeol või ka lihtsalt suveõhtul,
kui seltskond on maja ja aia
vahele laiali pudenenud, istunud näiteks aias ja mõelnud,
mis küll võiks praegu toimuda
majas, kõõgis või tagatubades,
või siis jäänud suhtlema majja
ja mõtisklenud, mis trall võiks
hetkel aias käia? Kas tuleb tuttav ette?
Inglise komöödiakuningas
A. Ayckbourn on selle võimaluse rahuldamise eest hoolitsenud, sest „Aiapidu“ saab

jälgida nii majast kui aiast. Tegelased liiguvad oma suhterägastikes õhtu jooksul korduvalt maja ja aia vahet, aeda
pileti ostnud publik näeb lugu
aias toimuvast ja majja sattunud publik seda, mis toimub
siseruumides. Otse loomulikult on võimalus tulla etendusele uuesti ja vaadata lavastust
sealt, mis eelmisel korral saladuseks jäi.
Etendusel võib näha abielu ja armastuse keerdkäike
poliitikasse pürgiva mehe
korraldatud aiapeol; külaliste
kogunedes võtab pidu järjest
ägedamaid ja kummalisemaid
pöördeid.
Etenduse autor Allan Ayckbourn on mees, kelle näidendid „Täiskuu“ ja „Intiimsed
tehingud“ on Eestis juba aastaid mängitud Tegemist on
maailmas ühe enim mängitud,
originaalse ja väga vaimuka
komöödiakirjanikuga.
Autor: Allan Ayckbourn
Lavastaja: Roman Baskin

Kuulutused
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Kuhu minna, mida teha
näitus
Püsinäitus „HARJU ELU”
Harjumaa ajalugu muinasajast
tänapäevani.
Harjumaa muuseum, Linnuse
tn. 9
Tel: 6781668, e-post: muuseum@hmk.ee
TARBEESEMEID HARJUMAA
MUUSEUMI KOGUDEST:
METALLNÕUD
18juuni - 23.august
Harjumaa muuseum

kontsert
“SUVELUUL” - JANIKA SILLAMAA QUINTQUARTETI
SUVETUUR
14.august kell 19:00 Pilet: 100.Hille Savi (sopran), Helen
Männik (alt), Franck Reisner

(tenor) ja Kaarel Raidam (bass)
ja Janika Sillamaa. esitamisele
tulevad laulud muusikalidest,
laulud oma sulest ja armastatud lood teistelt autoritelt
(“Unustuse jõel”, „Oma laulu
ei leia ma üles”, „Viimne valge
kuu” jt)
Keila kultuurikeskus

teater
SUVEKOMÖÖDIA „AIAPIDU“
Kuni 29.august
Etenduse lavastaja Roman
Baskin. Paralleelselt toimub
etendus nii mõisas sees kui ka
aias.
Ohtu mõis

muud üritused

Verekeskus soovitab tutvuda
lisainfoga www.verekeskus.ee
Keila tervisekeskus

kogudus
11.pühapäev pärast nelipüha
16.august kell 11.00
Jumalateenistus armulauaga
Keila Miikaeli kogudus
Adventkoguduse jumalateenistus
15.august kell 12.00
Põllu tn 5, tel: 56 56 21 31
Adventkoguduse piiblitund
15.august kell 11.00
Koguduse ruumides Põllu tn 5

DOONORIPÄEV
19.august kell 9:30 - 13:30
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Palju õnne!

Sündinud

Kristina Kummel
Sofia Vahermägi
Anni Merilain
Annika Reintam
Deliisa Virunurm
Margit Ratassepp
Kärt Tamm
Rahel Sinirand
Karl Oskar Sepp
Laura Liis Sepp
Helery Virroja
Ekeri Erikson
Ellinor Kadakas
Kaireth Noodapera
Kaileen Neerot
Stanislav Karpejev
Adam Post

Südamlik kaastunne
Eli Viielo’le kalli

ISA

21.06.2009
27.06.2009
29.06.2009
9.07.2009
13.07.2009
18.07.2009
19.07.2009
22.07.2009
20.07.2009
20.07.2009
22.07.2009
23.07.2009
26.07.2009
28.07.2009
28.07.2009
29.07.2009
5.08.2009

surma puhul.
XI B klass ja klassijuhataja

Lühikese raske haiguse järel
lahkus

Enn Viielo
1962 – 2009

Avaldame kaastunnet
omastele.
Naabrid Kooli tänavalt

Kuulutused
kinnisvara

retäri. Tel. 5165765. muusikakool@keila.ee

Müüa maa-alune garaaž (üksikboks) Keilas Vasara tänaval.
Tel: 53433755
Üürin 1- toalise korteri või toa
Keilas. Tel 5226482.

19.august kell 9.30–13.30

Keila Tervisekeskus
Paldiski mnt 17, KEILA

Verd anda –
tähendab kinkida elu!
www.verekeskus.ee

müük
Küttepuude müük. Saetud ja
lõhutud toores kask ning must
lepp (al. 400 kr/rm), kuiv kask ja
kuiv lepp 40 l võrgus (al. 30 kr/
võrk). Tel: 5033119, e-post: ruumimeeter3@hot.ee.
Müüa küttepuud lepp, hind
alates 400.-kr/m3 ja kask alates 500.- kr/m3. Samas pakume
veoteenust väikese kalluriga (kv
2t) ja minilaaduri teenust Avant
520 laaduriga. Pakume tasuta
metsanduslikku konsultatsiooni.
Tel 5106728, 56669336.
Müüa küttepuud: kask, lepp,
tamm, saar. Tel: 53605753.
Müüa 2-korruseline rohelist
värvi puidust narivoodi. Korraliku väljanägemisega. Hind 1000.. Asub Keilas. Tel: 58343539.

TÖÖ

LINNALAAGER

Keila noortekeskus ootab 8-11 aastaseid poisse ja tüdrukuid linnalaagrisse. Laager toimub 24-28 augustil kell 10-14.00. Külastame loomaaeda,
Keila Tervisekeskust, mängime sportmänge ja teeme muid toredaid ja
aktiivseid tegevusi.
Laager on küll tasuta aga lapsele on vaja kaasa anda raha:
loomaaia pilet 36.bussipilet loomaaeda ja tagasi 2x32.ujula pileti raha 50.Kuna laagripäev on lühike, siis toitlustust me ei paku.
Linnalaagrisse registreerumine ja lisainfo e-mailil knk@keila.ee.

„Hole in one“ toitlustuskett
ootab oma meeskonda kokka ja
abikokka Keilas. Huvilistel palume helistada 5027899.
Keila Muusikakool vajab sek-

15.august
16.august

kell 11.00
kell 17.00

Ele IluStuudio Sauel otsib
oma kollektiivi juuksureid. Palume CV koos sooviavaldusega
saata e-postiga: ele@elestuudio.
ee Lisainfo telefonil: 53489016.
Pakun tööd akadeemilise
meditsiini haridusega sõbralikule inimesele, kes oleks huvitatud
ka alternatiivteraapiast ning kellel oleks soovi teisi inimesi aidata. Hea kui oleks eelnev üldravi
praktikat (aga pole primaarne).
Tulevane töökoht Keilas. Huvi
korral pöörduda tel 53330299
Merike.
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle osalise tööajaga reipa
naispensionäri hea arvutikasutus oskusega laotöötaja ametikohale. Kontakt tel.6747567

Teenus
Pottsepatööd, klassikalised
kaminad ja looduskivi paigaldus.
Tel: 58033448.
Teen ehitustöid: kipsitöö,
plaatimine ja parketi paigaldus.
Tel: 56646336
Vannide emaileerimine. Toonide valik. Garantii. Tel: 5581222
Veoteenus Volvo FL-6 kalluriga. Kandevõime 4,7 tonni. Kasti
maht 10m3. Tel: 5141903

Pottsepatööd (ahjud, kaminad, välikaminad, pliidid, soojamüürid, korstnad, saunakerised
jne). Ehitus, remont ja nõustamine. Tel: 55621455
Kassil pojad! Mina jälle süüdi!
Loomakliiniku loomaarstid tulevad appi. Sa ei ole siiani steriliseerinud enda kassi, sest loomakliinik on kaugel, aega on alati
vähe. Meie aitame Sind. Lepi
meiega aeg kokku ja me viime
ise Sinu kiisu loomakliinikusse
operatsioonile. Meie kliiniku personal hoolitseb kiisu eest kui ta
ärkab narkoosist ja jõuab meie
transpordiga turvaliselt tagasi
koju. Lisatasu transpordi eest ei
tule maksta. Lisainformatsioon
telefonil 58 325 248 (loomaarst
Jaak Jõks) Nb! Pöörduda võib
ka kõikide teiste veterinaarsete
probleemidega.
Reneks Grupp OÜ – Pakub
arvutialaseid teenuseid nii eraisikutele kui ettevõtetele. IT tugiteenused, IT-vahendite hooldus jpm. Tuleme kohale arvutit
parandama, hooldama Lisainfo:
info@keilait.ee Koduleht: www.
keilait.ee.
Puude hooldus ja raie probleemsetes kohtades nagu kalmistutel, parkides, hoonete läheduses jm. Tel. 7120538, email:
douglas.ﬁr@mail.ee
Õunapuude lõikamine ja lõikama õpetamine. Tel 5049835

Keila JK kodumängud:
Keila JK 99 – JK Tallinna kalev
Keila JK M – Keskerakonna LK II

Keila kunstmuru ENMV
Keila kunstmuru III-liiga
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Reklaam
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Keilakas, kodudkeldrid korda!
Septembri lõpuni
soodushinnaga
prügikonteinereid

(sobivad nii ehitusjäätmete kui
ka olmeprügi kogumiseks).
Konteinerid on suurustes
10, 12, 15, 20 kuupmeetrit.
Soovi korral meiepoolne
laadimine.

Küsi julgesti!

Tel: 5019685
mati@makrokapital.ee
OÜ MAKROKAPITAL

Bioküttega tegelev OÜ Raja KT
ostab 3-6 m küttepuid, saepinde,
raiejääke ja lehtpuuraiet.
Teostame vajadusel "giljotiiniga"
võsaraiet (kraavikaldad, teeääred,
põlluääred jne).
Hinnad kokkuleppel, tasumine
kiire ja garanteeritud!
Helista ja küsi lisa, ning teeme koostööd.
Tel. 514 9668 rajakt@hot.ee

AS PROTTEN
PROTTENF.S.C.
F.S.C.
AS

ESINDUSKAUPLUSES
ESINDUSKAUPLUS

MÜÜGIL KEVAD
- SUVI 2008
MÜÜGIL
PROTTEN
SÜGIS
2009.a.
PROTTEN
kevad-suvi
2008 kollektsioon
YAYA Hollandist-uued mudelid,MANTLID
NAISTELE
PLUUSID, TOPID, JAKID
ERFO Saksamaalt - uued mudelid
SEELIKUD, PÜKSID
VALIK
SÜGISMANTLEID
UUS VALIK KÄEKOTTE
JA PESUTOOTEID
NOORMEESTELE
TÄIENENUD VALIK ÜLIKONNAD
LÕHNASID
TÜDRUKUTELE
UUS VALIKSEELIKUD,
JALATSEID PLUUSID
KAELAEHTED
Saksamaalt
JÄTKUB
SUVETOODETE
ALLAHINDLUS
OLETE OODATUD!
KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED
OLETE OODATUD!
PALDISKI MNT.19
, KEILA SOODUSTUSED
TEL.6747575
KLIENDIKAARDI
OMANIKELE
E-R 9.00-19.00
PALDISKI MNT.19,
KEILA TEL.6747575
L 10.00-16.00
E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00
P-SULETUD
P-SULETUD

Viikingilaeva nimepäev!
16. augustil kutsub Maeru Trahter
kõiki pisikesi ja suuri perepäevale!
Külla tuleb rändur Lotte, sõitu teevad poni ja hobu.
Saab otsida, joosta, visata, olla osav ja tark:)

Toimumisaeg 14:00 – 16:00

ÜRITUS ON TASUTA!
Lisainfo 6 713 399

On järjekordne suvi läbi
Taas pähe trügib tarkusvägi
Nüüd koolikaupu sulle antaks
Parimaid just firmast Branta

Koolikaup -10%
Õpikute ja töövihikute kiletamine -10%

OÜ Branta Kantseleikaubad kauplused

Tallinnas: Tulika 19
Keilas: Keskväljak 15
E-R 9-18
E-R 9-18
Kooli eel on kauplused avatud ka laupäeviti 22.,29. augustil ja 05. septembril kell 10-16.00

www.branta.ee

